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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1476/2010 , του Bernard Defrenne, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πιθανή ενόχληση που προκαλείται από υπαίθρια αποθήκη ξυλείας που 
βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 και λειτουργεί 
χωρίς να έχει διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι έχει δημιουργηθεί υπαίθρια αποθήκη ξυλείας στα όρια περιοχής 
ενταγμένης στο δίκτυο Natura 2000 κοντά στο χωριό του και ότι τα επίπεδα θορύβου που 
προκαλούνται από αυτήν είναι τόσο υψηλά που, από τότε που άρχισε να λειτουργεί, οι 
φωλιές από πάπιες που βρίσκονται στην προστατευμένη περιοχή παραμένουν άδειες. Μετά 
από έρευνες, πληροφορήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο ότι είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας. 
Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν έχει διενεργηθεί η απαραίτητη εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για δραστηριότητες που εκτελούνται τόσο κοντά σε περιοχή ενταγμένη στο 
δίκτυο Natura 2000 και, ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διεξαγωγή 
έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Δυνάμει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων – οδηγία ΕΠΕ), τα σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών έργων τα οποία παρατίθενται 
στο Παράρτημα Ι της οδηγίας και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
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περιβάλλον πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 
Άλλα σχέδια τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ υποβάλλονται σε τέτοιου είδους 
εκτίμηση όταν τα κράτη μέλη κρίνουν ότι το απαιτούν τα χαρακτηριστικά τους. Η 
εκμετάλλευση μιας υπαίθριας αποθήκης ξυλείας δεν συγκαταλέγεται στις δραστηριότητες 
που αφορούν τα δύο παραρτήματα. Ως εκ τούτου, δεν είναι υποχρεωτική η εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τής εν λόγω δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο το 
οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά έναν τόπο που έχει χαρακτηριστεί δυνάμει της 
οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ)1 ή της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 
2009/147/ΕΚ)2, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων διατήρησής του.  Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των 
επιπτώσεων στον τόπο, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον 
αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου 
πρόκειται.

Η Επιτροπή έχει θίξει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και φαίνεται  ότι δεν απαιτείται 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εν λόγω δραστηριότητα δυνάμει της οδηγίας 
ΕΠΕ και η δραστηριότητα δεν είναι πιθανόν να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη γειτονική 
περιοχή του δικτύου Natura 2000 η οποία έχει χαρακτηριστεί μόνο δυνάμει της οδηγίας για 
τους οικοτόπους και όχι δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά. 

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω και των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, η 
Επιτροπή δεν εντόπισε τυχόν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
2 ΕΕ L 020 της 26.1.2010, σ. 7.


